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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjuan Teori 

1. Konsep Operasi 

Tindakan pembedahan akan menimbulkan ketakutan dan kecemasn 

pada pasien walaupun respon individu terhadap tindakan tersebut berbeda-

beda. Beberapa pasien menyatakan takut dan menolak dilakukan tindakan 

pembedahan, tetapi klien mengatakan tidak tahu yang menjadi 

penyebabnya, namun ada juga beberapa pasien yang menyatakan 

ketakutannya dengan jelas dan spesifik (Wong, 2008). 

Bolla (2008) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pada tindakan 

pembedahan, walaupun bertujuan untuk menyembuhkan klien, namun 

akan menghasilkan reaksi cemas terhadap aspek fisiologis dan psikologis 

tanpa memandang besar kecilnya operasi. Fase Pra Bedah dimulai dari 

keputusan tindakan operasi dibuat dan diakhiri dengan pemindahan klien 

kemeja ruang operasi. Hasil penelitian Suprastyo (2014) menunjukkan 

bahwa sebagian responden sebelum dilakukan operasi sebagian besar 

dalamkategori sedang sebanyak 7 orang (46,7%) sedangkan setelah 

dilakukan tindakan operasi sebagian besar cemas ringan sebanyak 8 orang 

(53,3%). 

Operasi adalah semua tindakan pengobatan yang menggunakan cara 

invasif dengan membuka atau menampilkan bagian tubuh yang akan 
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ditangani. Pembukaan tubuh ini umumnya dilakukan dengan membuat 

sayatan. Setelah bagian yang akan ditangani ditampilkan dilakukan 

tindakan perbaikan yang akan diakhiri dengan penutupan dan penjahitan 

luka (Syamsuhidajat, 2010). 

Jenis pembedahan menurut Hidayat (2008)  yaitu pemberdahan 

berdasarkan lokasinya pembedahan dibagi menjadi bedah kardiovaskuler, 

bedah neurologi, bedah ortopedi, bedah musculosceletal, bedah urologi, 

bedah digestif. Pembedahan berdasarkan tujuanya, pembedahan dapat 

dibedakan menjadi: 1) Pembedahan Diagnostik : ditunjukkan untuk 

menentukan sebab terjadinya gejala dari penyakit, seperti biopsi, 

eksplorasi, dan laparatomi. 2) Pembedahan Kuratif : dilakukan untuk 

mengambil bagian dari penyakit. Misalnya pembedahan apendiktomi. 3) 

Pembedahan Restoratif : dilakukan untuk memperbaiki deformitas atau 

menyambung daerah yang terpisah. 4) Pembedahan Paliatif : dilakukan 

untuk mengurangi gejala tanpa menyembuhkan penyakit. 5) Pembedahan 

Kosmetik : dilakukan untuk memperbaiki bentuk bagian tubuh seperti 

rhinoplasti.  

Secara umum, pembedahan diklasifikasikan menjadi dua yaitu bedah 

minor dan bedah mayor. Bedah minor merupakan pembedahan yang 

melibatkan rekonstruksi kecil, tidak memiliki resiko terhadap nyawa 

pasien dan tidak memerlukan bantuan asisten untuk melakukannya 

(contohnya contoh membuka abses superficial, pembersihan luka, 

inokuasi, superfisial neuroktomi dan tenotomi). Bedah mayor merupakan 
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pembedahan yang melibatkan rekonstruksi atau perubahan yang luas pada 

bagian tubuh, hal ini menimbulkan risiko yang tinggi bagi kesehatan 

(contohya bedah caesar, mammektomi, bedah torak, bedah otak). (Potter & 

Perry, 2005). 

2. Kecemasan 

a. Pengertian Kecemasan 

Kecemasan adalah istilah yang sering digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari, yaitu menggambarkan keadaan kekhawatiran, 

kegelisahan yang tidak jelas, atau reaksi ketakutan dan tidak tentram 

yang terkadang diikuti dengan keluhan fisik. Gangguan kecemasan 

adalah gangguan yang berkaitan dengan perasaan khawatir yang tidak 

nyata, tidak masuk akal, tidak sesuai antara yang berlangsung terus 

atas prinsip yang terjadi (manifestasi) dan kenyataan yang dirasakan 

(Pieter, 2010). 

Menurut Asmadi (2008), kecemasan adalah reaksi emosi 

seseorang yang berhubungan dengan sesuatu diluar dirinya dan 

mekanisme pertahanan dirinya dalam menghadapi masalah. Menurut 

Carpenito (2009), cemas berbeda dengan takut, walaupun hampir sama 

tetapi terdapat perbedaan yang penting, yaitu : 

1) Takut merupakan rasa tidak berani terhadap suatu objek yang 

konkrit. 

2) Kecemasan menyerang pada tingkat lebih dalam dari pada takut, 

yaitu sampai pusat kepribadian. 

Faktor-Faktor Yang..., BAGUS FADHILAH, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2018



14 
 

14 
 

b. Gejala gejala kecemasan 

Menurut Hawari (2008), gejala klinik kecemasan adalah : 

1) Cemas, khawatir, takut akan pikirannya sendiri, dan mudah 

tersinggung. 

2) Tegang, tidak tenang, gelisah dan mudah terkejut. 

3) Gangguan pola tidur dan mimpi yang menyaramkan. 

4) Takut sendiri atau takut banyak orang. 

5) Gangguan konsentrasi atau daya ingat 

6) Keluhan somestik, seperti rasa sakit pada tulang dan otot 

pendengaran berdenging, berdebar-debar sesak nafas, gangguan 

pencernaan, gangguan perkemihan dan sakit kepala. 

c. Rentang respon kecemasan 

Menurut Stuart dan Sundeen (2007), tingkat kecemasan adalah 

sebagai berikut : 

a. Kecemasan Ringan 

Keadaan ini berhubungan dengan ketegangan akan kehidupan 

sehari-hari dan menyebabkan seseorang menjadi waspada dan 

meningkatkan lapangan persepsinya. Kecemasan dapat 

memotivasi belajar dan menghasilkan pertumbuhan serta 

kreativitas. 

b. Kecemasan Sedang 

Kecemasan sedang memungkinkan individu untuk berfokus pada 

hal yang penting dan mengesampingkan yang lain. Kecemasan ini 
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mempersempit lapang persepsi individu. Dengan demikian, 

individu mengalami tidak yang selektif namun dapat berfungsi 

pada lebih banyak area jika diarahkan untuk melakukannya. 

c. Kecemasan Berat 

Kecemasan berat sangat mengurangi lapang persepsi individu. 

Individu cenderung berfokus pada suatu yang rinci dan spesifik 

serta tidak berfikir tentang hal lain. Semua perilaku ditunjukan 

untuk mengurangi ketegangan. Individu tersebut memerlukan 

banyak arahan untuk berfokus pada area lain. 

d. Kecemasan Sangat Berat dan Panik 

Tingkat panik dari kecemasan berhubungan dengan berpengarah, 

ketakutan dan teror. Hal yang rinci terpecah dari proporsinya. 

Karena mengalami kehilangan terkendali, individu yang 

mengalami panik tidak mampu melakukan sesuatu walaupun 

dengan arahan. Panik mencakup diorganisasi kepribadian dan 

menimbulkan peningkatan aktivitas motorik, menurunnya 

kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, persepsi yang 

menyimpang dan kehilangan pemikiran yang rasional. Tingkat 

kecemasan ini tidak sejalan dengan kehidupan, jika langsung terus 

dalam waktu yang lama dapat terjadi kelemahan dan kematian. 

d. Ukur Kecemasan 

Menurut Hawari (2008) untuk mengukur sejauh mana derajat 

kecemasan seseorang, dapat digunakan alat ukur yang disebut HRS-A 
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(Halmilton Rating Scale for Anxienty) yang terdiri dari 14 kelompok 

gejala yang masing-masing kelomponk dirinci lagi dengan gejala-

gejala yang lebih spesifik. Masing-masing kelompok gelaja diberi 

angka atau skor antara 0 - 4 dengan penilaian sebagai berikut : 

Nilai 0 : tidak ada gejala (keluhan) 

Nilai 1 : gejala ringan (1 dari gejala yang ada) 

Nilai 2 : gejala sedang (separuh dari gejala yang ada) 

Nilai 3 : gejala berat (lebih dari separuh gejala yang ada) 

Nilai 4 : gejala berat sekali (semua gejala ada) 

Masing-masing skor dari 14 kelompok dijumlahkan dan dapat 

diketahui derajat kecemasan seseorang sebagi berikut : 

< 14   : tidak ada kecemasan 

14-20 : kecemasan ringan 

21-27 : kecemasan sedang 

28-41 : kecemasan berat 

42-56 : kecemasan berat sekali 

Hal-hal yang dilihat dalam HRS-A (Halmilton Rating Scale for 

Anxienty) sebagai berikut : 

Tabel 2.1. Tabel Tingkat Kecemasan dan Karakteristik 

Sistem Respon 

Ringan 

 

 

 

 

 

 

1. Berhubungan dengan kejadian 

sehari-hari  

2. Kewaspadaan meningkat  

3. Persepsi terhadap lingkungan 

meningkat  

4. Memotivasi dan berkreasi  

5. Respon fisologis: sesekali nafas 
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Sedang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pendek nadi dan tekanan darah 

meningkat sedikit, gejala ringan 

pada lambung, muka berkerut, 

bibir bergetar  

6. Respon kognitif: mampu 

menerima rangsangan yang 

kompleks, konsentrasi pada 

masalah, menyelesaikan masalah 

secara efektif, dan terangsang 

untuk melakukan tindakan . 

7. Respon perilaku dan emosi : tidak 

dapat duduk tenang, tremor halus 

pada tangan, dan suara kadang-

kadang meninggi. 

 

1. Respon fisiologi: sering nafas 

pendek, nadi ekstra sistol dan 

tekanan darah meningkat, mulut 

kering, anoreksia, 

diare/konstipasi, sakit kepala, 

sering berkemih dan letih.  

2. Respon kognitif: memusatkan 

perhatiannya pada hal yang 

penting dan mengesampingkan 

yang lain, lapang persepsi 

menyempit, dan rangsangan dari 

luar tidak mampu diterima  

3. Respon perilaku emosi: gerakan 

tersentak-sentak, terlihat lebih 

tegang, bicara lebih banyak dan 

cepat, susah tidur dan perasaan 

tidak aman. 

 

1. Individu cenderung memikirkan 

hal yang kecil saja dan 

mengabaikan hal lainnya. 

2. Respon fisiologis: nafas pendek, 

nadi dan tekanan darah 

meningkat, berkeringat, sakit 

kepala, tampak tegang, 

penglihatan berkabut.  

3. Respon kognitif: tidak mampu 

berfikir berat, membutuhkan 

banyak tuntunan atau bimbingan, 

lapang persepsi menyempit.  

4. Respon perilaku dan emosi: 
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Sumber: Asmadi (2008) 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan pasien operasi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan menurut Stuart & 

Sudden (2007), yaitu: 

a. Faktor eksternal 

1) Ancaman integritas diri 

Meliputi ketidakmampuan fisiologis atau gangguan terhadap 

kebutuhan dasar (penyakit, trauma fisik, pembedahan yang akan 

dilakukan). 

 

 

 

 

 

 

 

Panik 

perasaan terancam dan 

komunikasi verbal terganggu 

(verbalisasi cepat). 

 

1. Respon fisiologis : nafas pendek, 

rasa tercekik dan palpitasi, sakit 

dada dan pucat, hipotensi serta 

rendahnya koordinasi motorik. 

2. Respon kognitif : gangguan 

realitas, tidak dapt berfikir logis 

persepsi mengenai lingkungan 

mengalami distorsi, dan 

ketidakmampuan memahami 

situasi. 

3. Respon prilaku dan emosi : 

agitasi, mengamuk dan marah, , 

ketakutan, berteriak-teriak, 

kehilangan kendali atas diri, 

perasaan terancam, serta dapat 

berbuat suatu hal yang 

membahayakan bagi diri sendiri 

ataupun orang lain disekitarnya . 
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2) Ancaman sistem diri 

Antara lain: ancaman terhadap identitas diri, harga diri, 

hubungan interpersonal, kehilangan, dan perubahan status dan 

peran. 

b. Faktor internal 

1) Potensial stresor 

Stresor psikososial merupakan keadaan yang menyebabkan 

perubahan dalam kehidupan sehingga individu dituntut untuk 

beradaptasi. 

2) Maturitas 

Kematangan kepribadian inidividu akan mempengaruhi 

kecemasan yang dihadapinya. Kepribadian individu yang lebih 

matur maka lebih sukar mengalami gangguan akibat kecemasan, 

karena individu mempunyai daya adaptasi yang lebih besar 

terhadap kecemasan. 

3) Pendidikan 

Tingkat pendidikan individu berpengaruh terhadap 

kemampuan berpikir. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka 

individu semakin mudah berpikir rasional dan menangkap 

informasi baru. Kemampuan analisis akan mempermudah individu 

dalam menguraikan masalah baru. 
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4) Respon koping 

Mekanisme koping digunakan seseorang saat mengalami 

kecemasan. Ketidakmampuan mengatasi kecemasan secara 

konstruktif merupakan penyebab terjadinya perilaku patologis. 

5) Status sosial ekonomi 

Status sosial ekonomi yang rendah pada seseorang akan 

menyebabkan individu mudah mengalami kecemasan. Hasil 

penelitian Yusmaidi (2016) menunjukkan bahwa responden dengan 

penghasilan < Rp 1.400.000 dan mengalami kecemasan ringan 

sebanyak 15 orang (33,3%) dan responden dengan penghasilan < 

Rp 1.400.000 dan mengalami kecemasan berat sebanyak 30 orang 

(66,7%). Kemudian responden dengan penghasilan ≥ Rp 1.400.000 

dan mengalami kecemasan ringan sebanyak 54 orang (98,2%) dan 

responden dengan penghasilan ≥ Rp 1.400.000 dan mengalami 

kecemasan berat sebanyak 1 orang (1,8%). 

Faktor sosial ekonomi seperti pendidikan, pekerjaan dan 

pendapatan merupakan faktor individu dan keluarga yang dapat 

mempengaruhi kecemasan pada pasien operasi. Sosial ekonomi 

yang baik dapat menjamin kesehatan fisik dan psikologis pasien 

yang dapat mencegah terjadinya kecemasan dalam menghadapi 

operasi karena adanya kematangan emosional. Tingkat pendidikan 

seseorang berpengaruh dalam memberikan respon terhadap 

informasi yang datang dari luar. Mereka yang memiliki pendidikan 
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yang lebih tinggi akan memberikan respon yang rasional 

dibandingkan mereka yang berpendidikan yang lebih rendah. 

Dalam hal ini adalah operasi, mereka yang berpendidikan yang 

lebih tinggi akan menggunakan rasio dalam perubahan fisiologis 

maupun psikologis selama proses operasi. Pada pendidikan yang 

lebih tinggi, pekerja perempuan lebih mampu memiliki akses dan 

pendapatan yang lebih baik karena proses seleksi yang relatif 

terbuka yang dapat mencegah kecemasan pada pasien pre operasi 

(Bobak, Lowderwek & Jansen , 2004 dalam Said 2015). 

Menurut Nasution (2004) bahwa tingkat status sosial 

ekonomi dilihat atau di ukur dari pekerjaan orang tua, penghasilan 

dan kekayaan, tingkat pendidikan orang tua, keadaan rumah dan 

lokasi, pergaulan dan aktivitas sosial. 

6) Keadaan fisik 

Individu yang mengalami gangguan fisik akan mudah 

mengalami kelelahan fisik. Kelelahan fisik yang dialami akan 

mempermudah individu mengalami kecemasan. 

7) Tipe kepribadian 

Individu dengan tipe kepribadian A lebih mudah mengalami 

gangguan akibat kecemasan daripada orang dengan tipe 

kepribadian B. Misalnya dengan orang tipe A adalah orang yang 

memiliki selera humor yang tinggi, tipe ini cenderung lebih santai, 

tidak tegang dan tidak gampang merasa cemas bila menghadapi 
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sesuatu, sedangkan tipe B ini orang yang mudah emosi, mudah 

curiga, tegang maka tipe B ini akan lebih mudah merasa cemas. 

8) Lingkungan dan situasi 

Seseorang yang berada di lingkungan asing lebih mudah 

mengalami kecemasan dibandingkan di lingkungan yang yang 

sudah dikenalnya. 

9) Dukungan sosial 

Dukungan sosial dan lingkungan merupakan sumber koping 

individu. Dukungan sosial dari kehadiran orang lain membantu 

seseorang mengurangi kecemasan sedangkan lingkungan 

mempengaruhi area berfikir individu. 

Menurut Setiadi (2008), untuk menurunkan tingkat 

kecemasan pasien keluarga harus lebih banyak memberikan 

dukungan salah satunya yaitu selalu berada dekat pasien, 

memotivasi pasien untuk memberi keyakinan bahwa operasi dapat 

berjalan dengan lancar Oleh karena itu, dukungan keluarga sangat 

dibutuhkan oleh pasien yang akan menghadapi operasi. Apabila 

dukungan keluarga tidak ada, maka akan meyebabkan dampak 

psikologis terhadap pasien. 

10) Usia 

Usia muda lebih mudah cemas dibandingkan individu dengan 

usia yang lebih tua. Menurut Long (1996 dalam Nursalam 2010), 

yaitu semakin tua umur seseorang semakin konstruktif dalam 
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menggunakan koping terhadap masalah yang dihadapi. Semakin 

muda umur seseorang dalam menghadapi masalah maka akan 

sangat mempengaruhi konsep dirinya. Umur dipandang sebagai 

suatu keadaan yang menjadi dasar kematangan dan perkembangan 

seseorang. 

11) Humor 

Humor dapat menimbulkan reflek tertawa dan tertawa 

mampu mengurai ketegangan syaraf dan mengurangi rasa cemas. 

12) Jenis kelamin 

Gangguan kecemasan tingkat panik lebih sering dialami 

wanita daripada pria. Depresi dan stres sering dialami oleh 

perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini disebabkan 

karena diawali adanya rasa cemas yang tidak dapat diatasi. Kaplan 

dan Sadock (2010) menyatakan bahwa kurang lebih 5% dari 

populasi, kecemasan pada wanita dua kali lebih banyak daripada 

pria, lebih tinggi kecemasan yang dialami oleh wanita 

kemungkinan disebabkan wanita lebih mempunyai kepribadian 

lebih labil, juga adanya peran hormon yang mempengaruhi kondisi 

emosi sehingga mudah meledak, mudah cemas dan curiga. 

4. Umur 

Umur menurut Haryanto (2002) dalam Kuraesin (2015) 

menunjukkan ukurang waktu pertumbuhan dan perkembangan seorang 

individu. Umur berkolerasu dengan pengalaman, pengalaman berkolerasi 
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dengan pengetahuan, pemahaman dan pandangan terhadap suatu 

penyakit atau kejadian sehingga akan membentuk persepsi dan sikap. 

Menurut Swarjana (2015) Umur adalah usia seseorang yang didata 

berdasarkan usia yang tercantum pada kartu tanda penduduk (KTP) yang 

bersangkutan.  

Hasil penelitian Mariyam dan Kurniawan (2008) menunjukkan 

bahwa usia sangat berperan terhadap timbulnya kecemasan yang dialami 

oleh orang tua terkait hospitalisasi anak. Stuart & Sundeen (2007), yang 

menyatakan bahwa, usia tua lebih rentan mengalami kecemasan 

dibandingkan usia muda. Hal ini berkaitan dengan status kesehatan umum 

seseorang, dimana dengan menurunya status kesehatan seseorang maka 

akan mengalami kecemasan yang lebih besar. 

5. Jaminan Kesehatan 

Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah jaminan perlindungan untuk 

pelayanan kesehatan secara menyeluruh (komprehensif) mencakup 

pelayanan promotif, preventif serta kuratif dan rehabilitatif yang diberikan 

secara berjenjang bagi masyarakat/peserta yang iurannya di bayar oleh 

Pemerintah. Sumber dana Jaminan Kesehatan berasal dari pemerintah 

pusat (APBN) melalui mekanisme dana Bantuan Sosial. Jaminan 

Kesehatan di peruntukkan untuk menjamin akses penduduk miskin 

terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 

Dasar 1945. Jaminan Kesehatan ini dimulai tahun 2005 dengan Program 

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat kemudian mengalami 
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perubahan Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan tidak ada perubahan 

cakupan masyarakat miskin. Tujuan umum penyelenggaraan Jamkesmas 

yaitu meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh 

masyrakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan 

masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien (Jamkesmas, 2017). 

Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan 

prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Jaminan kesehatan 

diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh 

manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi 

kebutuhan dasar kesehatan (UUD No 40, 2004). Jaminan Kesehatan 

Nasional) adalah program Pemerintah yang bertujuan memberikan 

kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat 

Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera (JKN, 2017). 

6. Jenis kelamin 

Pada umumnya seorang laki-laki dewasa menurut Sunaryo (2004) 

dalam Kurasin (2015) menjelaskan bahwa mempunyai mental yang kuat 

terhadap sesuatu hal yang dianggap mengancam bagi dirinya dibandingkan 

dengan perempuan. Laki-laki lebih mempunyai tingkat pengetahuan dan 

wawasan lebih luas dibandingkan perempuan, karena laki-laki lebih 

banyak berinteraksi dengan lingkungan luar sedangkan sebagian besar 

perempuan hanya tinggal di rumah  dan menjalani aktivitasnya sebagai ibu 

rumah tangga sehingga tingkat pengetahuan atau transfer informasi yang 

didapatkan terbatas tentang pencegahan penyakit. 
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Hasil penelitian Mariyam dan Kurniawan (2008) menunjukkan 

bahwa faktor lenis kelamin mempunyai peran terhadap terjadinya 

kecemasan pada orang tua yang menunggui anaknya dirwat di rumah sakit 

(hospitalisasi). Perempuan lebih mendominasi mengalami kecemasan jika 

dibangingkan dengan jenis kelamin laki-laki. Gunarso (2008), dikuatkan 

bahwasanya jenis kelamin perempuan pada umumnya lebih rentan 

mengalami kecemasan dibandingkan ienis kelamin laki-laki, karena dirasa 

perempuan lebih mempunyai perasaan yang sensitif. 

7. Dukungan Keluarga 

a. Definisi 

Keluarga adalah dua atau lebih dari dua individu yang tergabung 

karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan 

mereka hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain 

dan di dalam perannya masing-masing menciptakan serta 

mempertahankan kebudayaan (Friedman, 2010). 

Menurut Setiawati (2008), keluarga adalah sebuah kelompok 

yang terdiri dua orang atau lebih yang masing-masing mempunyai 

hubungan kekerabatan yang terdiri dari ayah, ibu, adik, kakak, kakek 

dan nenek. 

b. Jenis Dukungan Keluarga 

Kaplan (1964) dalam Friedman (2010), menjelaskan bahwa 

keluarga memiliki beberapa jenis dukungan yaitu: 
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1) Dukungan Informasional 

Keluarga berfungsi sebagai sebuah kolektor dan diseminator 

(penyebar) informasi tentang dunia. Menjelaskan tentang pemberian 

saran, sugesti, informasi yang dapat digunakan mengungkapkan 

suatu masalah. Manfaat dari dukungan ini adalah dapat menekan 

munculnya suatu stressor karena informasi yang diberikan dapat 

menyumbangkan aksi sugesti yang khusus pada individu. Aspek-

aspek dalam dukungan ini adalah nasehat, usulan, saran, petunjuk 

dan pemberian informasi. Keluarga juga merupakan penyebar 

informasi yang dapat diwujudkan berupa pemberian dukungan 

semangat, pengawasan terhadap pola  ADL. 

2) Dukungan Penilaian  

Keluarga bertindak sebagai sebuah bimbingan umpan balik, 

membimbing dan menengahi pemecahan masalah, sebagai sumber 

dan validator indentitas anggota keluarga diantaranya memberikan 

support, penghargaan, perhatian. 

c. Dukungan Instrumental 

Keluarga merupakan sebuah sumber pertolongan praktis dan 

konkrit, diantaranya: kesehatan penderita dalam hal kebutuhan 

makan dan minum, istirahat, terhindarnya penderita dari kelelahan. 

Dukungan instrumental ini dapat berupa uang, alat-alat dan waktu 

luang. 
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d. Dukungan Emosional 

Keluarga sebagai tempat yang aman dan damai untuk istirahat dan 

pemulihan serta membantu penguasaan terhadap emosi. Aspek-

aspek dari dukungan emosional meliputi dukungan yang 

diwujudkan dalam bentuk afeksi, adanya kepercayaan, perhatian, 

mendengarkan dan didengarkan.  

c. Fungsi Keluarga 

Menurut Friedman (2010), fungsi keluarga meliputi:  

1) Fungsi afektif adalah fungsi keluarga yang utama mengajarkan 

segala sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarga berhubungan 

dengan orang lain. 

2) Fungsi sosialisasi adalah fungsi mengembangkan dan tempat 

berlatih anak untuk kehidupan sosial sebelum meninggalkan rumah 

untuk berhubungan dengan orang lain di luar rumah.  

3) Fungsi reproduksi adalah fungsi untuk mempertahankan generasi 

dan menjaga kelangsungan keluarga. 

4) Fungsi ekonomi adalah keluarga berfungsi untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat untuk 

mengembangkan kemampuan individu dalam meningkatkan 

penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

5) Fungsi perawatan dan pemeliharan kesehatan adalah fungsi untuk 

mempertahankan keaadan kesehatan anggota keluarga agar tetap 

memiliki produktivitas tinggi. 
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8. Status Sosial Ekonomi 

Status sosial ekonomi adalah suatu kedudukan yang diatur secara 

sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu didalam struktur 

sosial masyarakat; pemberian posisi ini disertai pula dengan seperangkat 

hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh di pembawa status. 

Pengukuran tingkat sosial ekonomi tinggi, sedang dan rendah dengan  

mengetahui tingkat pendidikan, pekerjaan, penghasilan dan kekayaan yang 

dimilikinya (Adi, 2008). 

Santrock (2007), status sosial ekonomi sebagai pengelompokan 

orang-orang berdasarkan kesamaan karakteristik pekerjaan dan pendidikan 

ekonomi. Status sosial ekonomi menunjukan ketidaksetaraan tertentu. 

Secara umum anggota masyarakat memiliki (1) pekerjaan yang bervariasi 

prestisenya, dan beberapa individu memiliki akses yang lebih besar 

terhadap pekerjaan berstatus lebih tinggi dibanding orang lain; (2) tingkat 

pendidikan yang berbeda, ada Universitas Sumatera Utara beberapa 

individu memiliki akses yang lebih besar terhadap pendidikan yang lebih 

baik dibanding orang lain; (3) sumber daya ekonomi yang berbeda; (4) 

tingkat kekuasaan untuk mempengaruhi institusi masyarakat. Perbedaan 

dalam kemampuan mengontrol sumber daya dan berpartisipasi dalam 

ganjaran masyarakat menghasilkan kesempatan yang tidak setara. 

Status merupakan kedudukan seseorang dalam suatu kelompok 

sosial. Kedudukan sosial (status sosial) adalah tempat seseorang secara 

umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain dalam arti 
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lingkungan pergaulannya, prestisenya dan hak-hak serta kewajibannya 

(Widjdati, 2014). 

Hasil penelitian Yusmaidi (2016) menunjukkan bahwa responden 

dengan penghasilan < Rp 1.400.000 dan mengalami kecemasan ringan 

sebanyak 15 orang (33,3%) dan responden dengan penghasilan < Rp 

1.400.000 dan mengalami kecemasan berat sebanyak 30 orang (66,7%). 

Kemudian responden dengan penghasilan ≥ Rp 1.400.000 dan mengalami 

kecemasan ringan sebanyak 54 orang (98,2%) dan responden dengan 

penghasilan ≥ Rp 1.400.000 dan mengalami kecemasan berat sebanyak 1 

orang (1,8%). 

Menurut Nasution (2004) bahwa tingkat status sosial ekonomi 

dilihat atau di ukur dari pekerjaan orang tua, penghasilan dan kekayaan, 

tingkat pendidikan orang tua, keadaan rumah dan lokasi, pergaulan dan 

aktivitas sosial. 

Pengukuran status sosial ekonomi pada pasien yaitu dengan cara 

melihat tingkat pendidikan, penghasilan, pekerjaan dan kekayaan, yang 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 2.1 Ukuran Status Sosial Ekonomi 

Status Sosial ekonomi 

Pendidikan 

a. Rendah 

 

b. Menengah 

 

c. Tinggi 

 

- Tidak sekolah 

- SD 

- SMP 

- SMA 

- Perguruan Tinggi  

Pekerjaan 

a. Rendah 

 

 

- Tenaga tidak terampil 

- Tenaga semi terampil 
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b. Menengah 

 

c. Tinggi 

- Tenaga terampil 

- Teknisi 

- Tenaga profesional 

Penghasilan 

a. Rendah 

 

 

 

b. Menengah 

 

 

 

c. Tinggi 

 

- Rendah 

- Menengah 

- Tinggi  

 

- Rendah 

- Menengah 

- Tinggi 

 

- Rendah 

- Menengah 

- Tinggi  

 

- Dibawah Rp. 1.000.000 

- Rp. 1.000.000-1.999.000 

- Rp. 2.000.000-2.999.000 
 

- Rp. 3.000.000- Rp. 3.999.000 

- Rp. 4.000.000-4.999.000 

- Rp. 5.000.000-5.999.000 

 

- Rp. 6.000.000- Rp. 6.999.000 

- Rp. 7.000.000-7.999.000 

- > Rp. 8.000.000 

Kekayaan 

a. Rendah (miskin) 

 

b. Menengah 

(sedang) 

c. Tinggi (Kaya) 

 

- Memiliki harta dan simpanan uang senilai kurang 

dari Rp. 5.000.000 

- Memiliki harta dan simpanan uang senilai Rp. 

5.000.000-Rp. 15.000.000 

- Memiliki harta dan simpanan uang senilai diatas 

Rp. 15.000.000 
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B. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori 

Sumber: Modifikasi dari Asmadi (2008), Hawari (2008), Stuart dan 

Sundeen (2007) dan (Bobak, Lowderwek & Jansen , 2004 dalam Said 2015). 

 

C. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep 

Umur 

Jenis kelamin 

Dukungan Keluarga 

Status Sosial Ekonomi 

Jaminan kesehatan 

Jenis operasi 
 

Tingkat Kecemasan 

Pasien Pre Operasi 

Faktor-faktor tingkat 

kecemasan pasien pre 

operasi: 

1. Tipe kepribadian 

2. Keadaan fisik 

3. Umur 

4. Jenis kelamin 

5. Lingkungan 

6. Status sosial ekonomi 

7. Dukungan keluarga 

8. Mekanisme koping 

9. Ancaman integritas diri 

10. Ancaman sistem diri 

11. Potensial stresor 

12. Maturasi 

13. Respon koping 

14. Jaminan kesehatan 

15. Jenis operasi 

Tingkat kecemasan 

pasien pre operasi 

Tingkat kecemasan: 

1. Ringan 

2. Sedang 

3. Berat 

 

Gejala cemas: 

1) Cemas, khawatir, 

takut akan 

pikirannya 

sendiri, dan 

mudah 

tersinggung. 

2) Tegang, tidak 

tenang, gelisah 

dan mudah 

terkejut. 

3) Gangguan pola 

tidur dan mimpi 

yang 

menyaramkan. 

4) Takut sendiri 

atau takut 

banyak orang. 

5) Gangguan 

konsentrasi atau 

daya ingat 
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D. Hipoetesis 

Hipotesis dalam penelitian ini, yaitu: 

Ha : Ada hubungan antara umur dengan tingkat kecemasan pasien pre 

operasi di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. 

Ho : Tidak ada hubungan antara umur dengan tingkat kecemasan pasien pre 

operasi di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. 

Ha : Ada hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat kecemasan pasien 

pre operasi di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. 

Ho : Tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat kecemasan 

pasien pre operasi di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata 

Purbalingga. 

Ha : Ada hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan 

pasien pre operasi di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata 

Purbalingga. 

Ho : Tidak ada hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat 

kecemasan pasien pre operasi di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata 

Purbalingga. 

Ha : Ada hubungan antara status sosial ekonomi dengan tingkat kecemasan 

pasien pre operasi di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata 

Purbalingga. 

Ho : Tidak ada hubungan antara status sosial ekonomi dengan tingkat 

kecemasan pasien pre operasi di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata 

Purbalingga. 
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Ho : Ada hubungan antara jenis operasi dengan tingkat kecemasan pasien 

pre operasi di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. 

Ha : Tidak ada hubungan antara jenis operasi dengan tingkat kecemasan 

pasien pre operasi di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata 

Purbalingga. 

Ho : Ada hubungan antara jaminan kesehatan dengan tingkat kecemasan 

pasien pre operasi di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata 

Purbalingga. 

Ha : Tidak ada hubungan antara jenis kesehatan dengan tingkat kecemasan 

pasien pre operasi di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata 

Purbalingga. 
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